BOTAMENT® DS 993
Drenážní a ochranná deska
®

BOTAMENT DS 993 slouží jako ochranná vrstva proti
škodlivým vlivům statického, dynamického i termického
zatížení na izolační povlaky pod úrovní terénu a díky
drenážní schopnosti rovněž ke spolehlivému odvedení vody.

Technická data
Materiálová základna

Vlastnosti
 lehká deska, komfortní manipulace
 ochrana izolačních vrstev proti mechanickému,
tepelnému a dynamickému zatížení
 spolehlivá drenáž stěn dle DIN 4095
 ochranná vrstva dle DIN 18533
 rychlá a snadná montáž

Balení
Skladování
Celková tloušťka

HDPE nopková deska kašírovaná
netkaným rounem, na rubové
straně s vrstvou PE pěny
1,20 × 0,80 m
2
(0,96 m /deska)
2
40 desek = 38,4 m /paleta
V chladu a suchu.
~ 20 mm

Oblasti použití
Ochranná deska a drenáž
®

 živičných stěrkových hmot BOTAMENT
®
 reaktivních polymerových hmot BOTAMENT
®
 samolepicích pásů BOTAMENT

Příprava podkladu
Podklad se musí nacházet v tomto stavu:
 čistý, bez námrazy a únosný
 zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, pískových hnízd, prachu a volných částic

Zpracování
®

 desky BOTAMENT DS 993 lepit k podkladu na sraz
vedle sebe do dvousložkových živičných stěrek
®
®
BOTAMENT , nebo do BOTAMENT RD 2 The Green 1
 spoje pečlivě překrýt přesahující ochrannou tkaninou
®

BOTAMENT DS 993 ukládat výhradně až na zcela proschlé
izolační vrstvy.

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu,
účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost
údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která
se odchylují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně
potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1711. Aktuální vydání vyhledejte
prosím v technických listech na www.botament.com
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